بسهً تعالی

زنانبيدی ارائً نقاالت شفاٌی
تاریخ 1 :آذر  ،1336ساعت 14:11 :تا 15:51
نَضَع :شبیًسازی عددی
نکان :سالو A

رئیس جلسً :دکتر نجتبی آقاجاىی دالور
ردیف
1

ىَیسيدگان

عيَان نقالً
یِؾاظیزٍتؼسیجطیاىزٍفاظزضالیِیاًتمال
قث 
هترلرلؾلَلالىتطٍالیعض 
گطٍُّایػاهلیهرتلفزضجْتافعایفهیعاى
تطضؾی 

2

جصبٍضطیةًفَشCO2زضؾاذتاضهترلرل
آلی_فلعی_ظئَلیتی_ )ZIF-8(8
حَلپكتِّایاًثاقتهَازاٍلیٍِ

یِؾاظیجطیاى
قث 

3

تطضؾیاًتمالشضاتآالیٌسُتااؾتفازُاظالگَیاٍیلطی-
الگطاًػی 

4
5

ؾیسُظیٌةحؿیٌیالضیوی،
ػثاؼضاهیاض،ضٍظتِقفمت،لسیط
اؾواػیلی 
فاعوِهْاجط،هْسیًیىٌام
قاّطن 
هحوسواظنهإیسی،ػلی
تكطزٍؾت 

یِؾاظیپالضیعاؾیَىغلظتیزضیهواًالغكایی
قث 

ؾطٍـهساح،ویَاىفالح،احؿاى

تاضیهتِضٍـزیٌاهیهؾیاالتهحاؾثاتی 

ضضایی 

تطضؾیتاثیطهَلؼیتجطیاىٍضٍزیٍحضَضتافلتطهیعاى

صاتطزلساضیعزاىآتاز،ػلی

تاظزّیتاًهّایتًِكیٌیتااؾتفازُاظهسلفاظ

جؼفطیاىزّىطزی،حویسضضا

گؿؿتِ( )DPM

ذاضیًػازآضاًی 


1



تاریخ 1 :آذر  ،1336ساعت 14:11 :تا 15:51
نَضَع :جریانٌای چيد فازی
نکان :سالو B

رئیس جلسً :دکتر عباس رانیار
ردیف
1
2
3
4
5

عيَان نقالً

ىَیسيدگان

تطضؾیتاثیطحضَضصفحاتقیثساضتطجطیاىؾیالٍ

صاتطزلساضیعزاىآتاز،ػلی

هیعاىتاظزّیتاًهتًِكیٌی 

جؼفطیاىزّىطزی،جوالزاضًس 

یِؾاظیجطیاىچٌسالیِحلمِّ-ؿتِزضٍىواًالتِ
قث 
ضٍـالواىعیفی 

هْطاىپاضؾایی،هحوسؾفیس،
ػلیاوثطزّماى،آظازُجؼفطی،
احؿاىایعزپٌاُ 

تطضؾیاثطعَلهحفظِاذتالطزضضراهتفیلنهایغ

ظّطاػلیعازُواولط،هحوسضضا

ذاضجقًَسُاظاتوایعضگاظزاض 

اًصاضی 

ٍچیسهاىلَلِّایهثطزتط

ضؾیػسزیتاثیطٌّسؾِ

تط

هْسیهیاًؿطی،حؿیياذَاى

ضًٍسافعایفتَلیسیدزضهراظىشذیطُؾطها 

حوعُ 

Lattice Boltzmann simulation of TiO2-water
nanofluid in a curved boundary domain at high
 Rayleigh numbers



2

M. Hosseini Abadshapoori,
 M.H. Saidi

تاریخ 1 :آذر  ،1336ساعت 14:11 :تا 15:51
نَضَع :شبیًسازی عددی
نکان :سالو C

رئیس جلسً :دکتر انید جٍاىیان
ردیف
1
2
3
4
5

عيَان نقالً

ىَیسيدگان

تطضؾیاثطاتیهجؿناًؼغافپصیطضٍیاذتالطتِ

هْسیضؾَلیهؼجع،فطّازصازق

ٍؾیلِتعضیكجَّط 

هغاًلَ 

Effect of Vertical Flow in Prediction of Single-Layer
 Gas-Condensate Reservoir Production

Niloofar Salmani, Rouhollah
 Fatehi, Reza Azin

تطضؾیؾیؿتنتاظیابگطهااظپیلؾَذتیپلیوطیتَؾظ

عاّطُجاللی،هجتثیآلاجاًی

ؾیىلزٍگاًِوطتيزیاوؿیسٍگاظعثیؼی 

زالٍض،تَضاىتَاًگط 

تطضؾیافعایفاًتمالحطاضتؾیالپلیوطیزض

ًَیسآلاهیطظایی،هحوستمیزالوِ،

هیىطٍواًالهاضپیچیتاهسل FENE-P

آظازُجؼفطی 

تاثیطؾاذتاضٍویفیتهفتطپاؾدٍظهاىاجطازض
ذٌهواضیفیلویپطُتَضتیي C3X


3

هحوسضضااًصاضی،ضضاػثاؾی 

تاریخ 1 :آذر  ،1336ساعت 14:11 :تا 15:51
نَضَع :نطالعات آزنایشگاٌی
نکان :سالو D

رئیس جلسً :دکتر کَروش صدیقی
ردیف
1
2
3
4
5

ىَیسيدگان

عيَان نقالً
تطضؾیآظهایكگاّیجطیاىالماییٍپسیسُتطهَفَضؾیؽ
زضهیىطٍشضاتتٍِؾیلِلیعض 

هغالؼِآظهایكگاّیذٌهؾاظیزیَاضُهیىطٍواًال
تَؾظؾیالذٌهوٌٌسُهرلَطآبٍهتاًَل 

قْطظازػثازتی،زاًیالظضتاف،
هحوسضاتغیاىعطلی،یاؾط
ػمابًكیي 
صثاجؼفطی،ضحیػعیعی 

هغالؼِآظهایكگاّیاثطاضتؼاقاتهىاًیىیونتؿاهستط

ػثساهللًثیظازُ،هحؿيضضائی

ػولىطزگطهاییلَلِحطاضتیػوَزی 

هٌف 

اثطپایساضوٌٌسُپلیٍیٌیلپطٍلیسٍىتطضفتاضاًجواز

ّسیاصالًی،هحوسهمیواى،

ًاًَؾیالاوؿیستیتاًیَم 

هحوساصالًی 

تطضؾیػولىطزحطاضتیلَلِحطاضتیصفحِترتتا

ػلیقْثاظی،هحؿيضضائی

اؾتفازُاظؾِؾیالػاهل 

هٌف 

4

تاریخ 1 :آذر  ،1336ساعت 14:11 :تا 15:51
نَضَع :نطالعات کاربردی در صيایع
نکان :سالو E

رئیس جلسً :دکتر علیرضا فتحی
ردیف
1
2
3
4

5

ىَیسيدگان

عيَان نقالً
تطضؾیتاثیطؾاذتواىّایؾٌتیٍهتساٍلاهطٍظیتط

ضٍیآؾایفحطاضتیزضهٌغمِؾیؿتاى 

ًثیجْاًیغ،اهیطؾٌْسهؼاضس 

Effect of uniform sinusoidal roughness on natural
convection in an enclosure with partially linearly
 heater

Alireza Shahriari, Nabi
 Jahantigh

تطضؾیػسزیاًتمالحطاضتٍهیساىهغٌاعیؿیًاپایا

ؾاضالطتاىظازُ،هحؿيًظطی،

زضوَضُشٍبالماییزضذال 

اهیطحؿيًیا،هصغفیًظطی 

هىاىؾٌجیاؾتفازُاظؾیؿتنتَلیسّوعهاىتطق،

ا
حطاضتٍتطٍزتزضهجتوغّایهؿىًَی 

قثیِؾاظیزیٌاهیىیضفتاضتَیلطتاظیابتَلیستراضٍاحس
ًوهظزاییحطاضتی 

5

هصغفیقىطیًَضٍظلَّ،ػیط
احوسوطهاج،ؾیساهیطهَؾَیاى،
ضضاهساحیاى،هْسیهؼطفت 
اهیسهْسٍیوكاٍض،ػلی
جؼفطیاىزّىطزی،هطتضی
ؾْطاتیقىفتی 

تاریخ 1 :آذر  ،1336ساعت 16:21 :تا 10:11
نَضَع :شبیًسازی عددی
نکان :سالو A

رئیس جلسً :دکتر نحسو شیخ االسالنی
ردیف
1
2

ىَیسيدگان

عيَان نقالً
قثیِؾاظیػسزیضغینجطیاىحاونتطتثریطوٌٌسُّای

لَلِػوَزیتاّسفتصفیِپؿابصٌؼتی 

5

وكاٍض 

تطضؾیػسزیاثطزهفتطپسیسُتكىیلیدضٍیؾغح
ایطفَیل 

تصیطتتثطیعی 

هتیلاتط/هتاىجْتتطضؾیتاثیطپاضاهتطّایػولىطزی
تطاحتطاقٍآالیٌسگی 

4

جؼفطیاىزّىطزی،اهیسهْسٍی
یاؾطتطظًًَی،هفیسگطجی،حؿي

قثیِؾاظیػسزیاحتطاقHCCIتاؾَذتتطویثیزی


3

هطتضیؾْطاتیقىفتی،ػلی

هغالؼِػسزیتأثیطاػوالقتابگطاًكیٍزٍضاىتطضٍی
ضفتاضقؼلِزضوَضُّایزٍاض 
Pore-scale Modeling of Rarified Gas Flow in Micro
Fractal Porous Media, Using Lattice Boltzmann
) Method (LBM

6

حؿیياظٍجی،ضٍظتِقفمت،اهیس
جْاًیاى 
ضضاحضطتی،ویَهطثهظاّطی 
Hadi Rostamzadeh,
Mohammad Reza Salimi,
 Mohammad Taeibi-Rahni

تاریخ 1 :آذر  ،1336ساعت 16:21 :تا 10:21
نَضَع :شبیًسازی عددی
نکان :سالو B

رئیس جلسً :دکتر عباس رانیار
ردیف
1
2

عيَان نقالً

ىَیسيدگان

هغالؼِػسزیتاثیطهسلتكؼكؼیًٍحَُهحاؾثِضطایة

اؾواػیلاتطاّیویفطزٍیی،

جصبٍگؿیلزضاحتطاقهتاى-اوؿیػى 

ویَهطثهظاّطی 

هغالؼِػسزیاًتمالحطاضتجاتجاییًاًَؾیالاوؿیس

ؾیسُتْاضُهَؾَی،هحوسهْسی

آلَهیٌیَماظاؾتَاًِؾاويًٍَؾاًیعَلیًاپایا 

ّیْات 

هغالؼۀػسزیاًتمالحطاضتجاتجاییاجثاضیًاًَؾیالزض

3

واًالتحتاثطهیساىهغٌاعیؿیتاهسلّایهرتلف


هیٌی

زاٍٍزجاٍض،هحوسگَّطذَاُ 

ًیطٍیهغٌاعیؿی 

4
5

هغالؼِػسزیاًتمالحطاضتجاتجاییاجثاضیفطٍؾیالزض

هجتثیتضاػتپَض،هحوس

ّیتؾیٌهتافیيّایهترلرل 

گَّطذَاُ 

قثیِؾاظیػسزیتطجذٌهويذكهًیطٍگاُحطاضتی هحوسوَچهظازاصفْاًی،هحوس
ٍتطضؾیاثطافعایفاضتفاعتٌَضُتطػولىطزآى 
تأثیطًاًَؾیالٍتطاونفیيتطػولىطزّیسضٍلیىی-

6

ّایلغطُای

حطاضتییهجاشبحطاضتیتاهیىطٍپیيفیي

قىل 

7

ضضاتَولی،ػلیطضاصالحی 
آضـهیطػثساهلللَاؾاًی،فطظیي
وكاٍضظ 

تاریخ 1 :آذر  ،1336ساعت 16:21 :تا 10:11
نَضَع :اىرژیٌای تجدیدپذیر
نکان :سالو C

رئیس جلسً :دکتر علیرضا فتحی
ردیف
1

2

ىَیسيدگان

عيَان نقالً
هسلؿاظیاؾتاتیىیالىتطٍالیعضغكایتثازلپطٍتًَی
فكاضتاالتطایتَلیسّیسضٍغى 
تطضؾیػسزیپاضاهتطّایهإثطتطػولىطزهثسلحطاضتی
ظهیيگطهاییػوَزی 
تحلیلاًطغیٍاگعضغیؾیىلتَلیسّنظهاىحطاضت،

3

تطٍزتٍتَاىجسیستاتلفیكؾیىلّایضاًىیيآلی،

تثطیساجىتَضیٍپوپحطاضتی 

4
5

لیالٌّسٍیی،ضٍظتِقفمت،ػثاؼ
ضاهیاض،لسیطاؾواػیلی،هطتضی
زضزل 
حؿیيجَازی،هجتثیآلاجاًی
زالٍض،ؾیسؾْیلهَؾَی
اجاضؾتالی،هحوسظاتلی 
فطظاًِتٌْامگطهیّ،ازیغائثی،
هحوسٍجسیّ،ازیضؾتنظازُ 

هسلؿاظیػسزیػولىطزالىتطٍالیعضغكاپلیوطیتا

ؾویِعغیاًی،اتطاّینافكاضی،

هیساىجطیاىهاضپیچاًكؼاتی 

احؿاىتٌیاؾسی 

هسلؿاظیػسزیجطیاىًاًَؾیالزضواًالذٌهواضی


هْسیؾؼیساى،اتطاّینافكاضی،

هترلرلپیلؾَذتیغكاپلیوطی 

هؿؼَزضیائیضاز 

8

تاریخ 1 :آذر  ،1336ساعت 16:21 :تا 10:21
نَضَع :نطالعات آزنایشگاٌی
نکان :سالو D

رئیس جلسً :دکتر انید جٍاىیان
ردیف

ىَیسيدگان

عيَان نقالً
تْیِغكاّایًاًَواهپَظیتیفیلنًاظنٍپیفتیٌی

1

ػثَضزّیگاظآًْاتطهثٌایّواًٌسیؾاظٍواضّایاًتمال
حطاضاتٍاًتمالجطمزضؾاهاًِّایهطوة 

2
3

تطضؾیفطآیٌسشٍبٍاًجوازهازُتغییطفاظزٌّسُ
پاضافیيٍاوؽزضیهٌّسؾِوطٍی 

هحوسضضااهیسذَاُ،هحوسوطیوی 
هحوسًظیفیفطز،ػلیاوثط
ػثاؾیاىآضاًی،هحوسحؿیي
ولثاؾی 

هغالؼِتجطتیاثطقیاضػومیزضپطُؾَظًیقىلتط

هحوسذلفػلیَیالمطُغَلی،

اًتمالحطاضت 

هحوستالطآیاًی 

تطضؾیتجطتیضفتاضضئَلَغیىیًاًَضٍاًىاضحاٍیًاًَشضات

4

احؿاىچْطاظی،ػلیطضاقطیف،

هعٍهترلرلؾیلیىالاتلواضتطززضهَتَضّایاحتطاق
زاذلی 

5

ؾٌتعؾیلیىاآئطٍغلٍواضتطزآىزضضسظًگآلىیسی 

6

Thermal conductivity enhancement of SWCNTSiO2/EG-water hybrid nanofluid: An experimental
 study

9

ؾیفاهللؾؼسالسیي،هحوسحؿیي

واقفی 
اؾواظاضع،ظّطاهعضٍػیؾثساًی،
حؿيحسازظازُ 
 Seyed Hadi Rostamian

تاریخ 1 :آذر  ،1336ساعت 16:21 :تا 10:11
نَضَع :شبیًسازی عددی
نکان :سالو E

رئیس جلسً :دکتر کَروش صدیقی
ردیف

عيَان نقالً

ىَیسيدگان

1

Wings shape effect on behavior of hybrid nanofluid
 in a vortex generator channel

F. Nejati Barzoki, G.A.
Sheikhzadeh, A.A. Abbasian
 Arani, F. pourfattah

قثیِؾاظیاًطغیؾاذتواىازاضیتاًطمافعاضزیعایي

افكیيفتحؼلیاىّ،ازیواضگط

تیلسضٍاػتثاضؾٌجیآىتالثَضاًطغی 

قطیفآتاز 


3

تطضؾیػسزیهثسلپَؾتِتالَلِهاضپیچ 

اهیطحؿیيضضائیاىاتْط 

4

تطضؾیػسزیتؼسازپطُزضػولىطزپوپگطیعاظهطوع 

2

5

هسلؿاظیضاوتَضغكاییتَلیسپطٍپیلي،تَؾظ
ّیسضٍغًگیطیاظپطٍپاى 

11

هیثنجَزوی،زوتطفطزیي
ضٍظتْاًی 
ًساتْازضی،هحوسضحواًی 

11:31  تا0:31 : ساعت،1336  آذر2 :تاریخ
 اىتقال حرارت و جرم در سیستمٌای بیَلَژیکی:نَضَع
A  سالو:نکان

 دکتر نحسو قرباىی:ًرئیس جلس
ىَیسيدگان
Zohreh Asadi, Mohammad
Mohsen Peiravi, Davood
 Domairry Ganji
Arezoo Tofighi, Mostafa
Rahimnejad, Mohsen
Ghorbani, Mehrdad
 Mashkour

ًعيَان نقال

ردیف

Survey of Nano-bio convection Flow in a Horizontal
 Channel by using AGM and FlexPDE software

1

Ternary nanotube α-MnO2/GO/AC as an Excellent
Alternative Composite Modifier for Cathode
 Electrode of Microbial Fuel cell

2

ِزوتطّاًی،ًُاّیسجؼفطظاز

هسلؿاظیػسزیتاثیطقىلگیطیالیِهراعیضٍیؾغح

 ًیطٍهٌساؾىَئی

 ِآلَئلتطفطآیٌساًتمالجطمزضضی

Pejman shojaee, Hanieh
 Niroomand Oscuii

 ُضضاػلیعاز،پَضیاضفیؼی

Drug delivery in solid tumor and normal tissue by
 considering its microvasculature

ُهسلؿاظیاًتمالحطاضتٍهَهٌتَمزضیهضاوتَضپطقس
 زضفطآیٌسترویطلاضچیحالتجاهس

احوس،هجیسصسلیزٌَّی

تطضؾیآظهایكگاّیضطیةًفَشپصیطیپَطّایپَقكی

 هحوسلاًغ،صاتًَچی

 طٍاظیٍتیپطٍاظ

پطًسگاىپ

11

3
4
5
6

11:31  تا0:31 : ساعت،1336  آذر2 :تاریخ
 ٌدایت و تشعشع، اىتقال حرارت جابجایی:نَضَع
B  سالو:نکان

 دکتر روزبً شفقت:ًرئیس جلس
ىَیسيدگان

ًعيَان نقال

ردیف

Milad Alizadeh, Arash
Mahboubidoust, Amirhosein
 Ghasemi, Nima Hedayati

Natural convection heat transfer inside a cavity with
 novel fin shapes

1

Hossein Davoodi, Mahmood
 Yaghoubi
Khashayar Hosseinzadeh, S.S.
 Ghadikolaei, D.D. Ganji

Experimental Study of Natural Convection Heat
Transfer From Rectangular Fin Arrays with Zigzag
 Arrangement
Newtonian heating effects on Magneto micropolar
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